
 

 

UCHWAŁA Nr 334/XXXI/2013 

RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE 

z dnia 16 października 2013 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 594) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tekst jednolity z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą  

nr 194/XV/2008 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-

nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borki, na terenie gminy Radzymin oraz 

uchwałą nr 333/XXXI/2013 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 16 października 2013 r. w sprawie uchylenia 

uchwały nr 314/XXIX/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku Rada Miejska w Radzyminie uchwala miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Borki, na terenie gminy Radzymin, zwany dalej  

planem. 

Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 353,46 ha, zgodnie z załącznikiem graficznym.  

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu sporządzony w skali 1 : 2 000;  

2) załącznik Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu;  

3) załącznik Nr 3 – określenie sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2. 1. Na rysunku planu, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 1, obowiązują następujące oznaczenia graficzne:  

1) granice obszaru objętego planem;  

2) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;  

4) przeznaczenia terenu wg symboli podanych w § 4;  

5) granice strefy ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;  

6) granice strefy ochrony pośredniej ujęcia wód Wodociągu Północnego;  

7) granice strefy ochrony konserwatorskiej (stanowisko archeologiczne). 

2. Na rysunku planu, o którym mowa w § 1 ust.2 pkt 1, następujące oznaczenia graficzne mają charakter  

informacyjny:  

1) granice terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania dla obszarów sąsiadują-

cych z obszarem objętym planem;  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 listopada 2013 r.

Poz. 11299



2) granica udokumentowanych złóż surowców mineralnych;  

3) granica terenu / obszaru górniczego;  

4) krzyż przydrożny;  

5) pomnik przyrody;  

6) sieci elektroenergetyczne 15 kV wraz ze strefą techniczną;  

7) stacje transformatorowe;  

8) rowy melioracyjne;  

9) zbieracze;  

10) teren oddziaływania od rowów;  

11) teren zdrenowany. 

§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1) działce – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu przepisów Ustawy o planowaniu 

i zagospodarowania przestrzennym (Dz. U z 2012 r. poz. 647 tekst jednolity z późniejszymi zmianami);  

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana elewa-

cja projektowanego budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej ulicy z dopusz-

czeniem wysunięcia przed wyznaczoną linię schodów, ganku, daszka wykusza, tarasu ewentualnie innych 

niewielkich fragmentów elewacji, przy czym elementy te nie mogą pomniejszać tej odległości o więcej niż 

1,5m;  

3) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego;  

4) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi, szczególne w stosunku do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, normy branżo-

we oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,  

zarządzeń;  

5) przestrzeni ogólnodostępnej – należy przez to rozumieć przestrzeń otwartą w strukturze funkcjonalno-

przestrzennej gminy, do której niezależnie od formy własności powinien być zagwarantowany dostęp dla 

wszystkich;  

6) terenie - należy przez to rozumieć obszar ograniczony liniami rozgraniczającymi, jeśli z treści uchwały 

nie wynika inaczej. 

§ 4. 1. Oznaczenia określające przeznaczenie poszczególnych terenów:  

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) MNe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej;  

3) MNz – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych;  

4) MN/UTL – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy letniskowej;  

5) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej;  

6) U/MN – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej;  

7) U – tereny zabudowy usługowej;  

8) US/UTL – tereny sportu i rekreacji oraz zabudowy letniskowej;  

9) Z – tereny zieleni nieurządzonej;  

10) ZPu – tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług;  

11) ZL – lasy;  

12) WSr – tereny rowów i urządzeń melioracyjnych;  

13) WS/Z – tereny wód powierzchniowych i zieleni;  

14) PG – teren górniczy;  
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15) KDZ - tereny dróg publicznych (droga zbiorcza);  

16) KDL - tereny dróg publicznych (droga lokalna);  

17) KDD – tereny dróg publicznych (droga dojazdowa);  

18) KDW – tereny dróg wewnętrznych. 

2. Opis obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi – np. MN/U 01 składa się z:  

1) oznaczenia literowego określającego rodzaj przeznaczenia terenu (np. MN/U – tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej i usługowej);  

2) numeru porządkowego (01). 

3. Opis obszaru wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, przeznaczonego dla komunikacji – np. KDL01 

składa się z:  

1) oznaczenia literowego określającego klasę ulicy/drogi (L - droga lokalna);  

2) numeru porządkowego (01). 

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.  

1. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu dotyczące budowy obiektów  

budowlanych i elementów rozbudowy istniejących obiektów.  

2. Ustala się możliwość remontu, nadbudowy i rozbudowy istniejących obiektów, w pasie pomiędzy ustaloną 

linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogę, pod warunkiem nie przekraczania istniejącej linii zabudowy 

wyznaczonej przez obiekt rozbudowywany.  

3. Ustala się przestrzenie ogólnodostępne:  

1) tereny zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług, oznaczonych symbolami: ZPu; 

2) tereny dróg publicznych, oznaczonych symbolami: KDZ, KDL, KDD. 

4. Dla przestrzeni ogólnodostępnych ustala się:  

1) obowiązek zapewnienia ogólnego dostępu do terenów;  

2) wyposażenie w urządzenia zwiększające atrakcyjność terenu dla potrzeb rekreacji – elementy małej  

architektury, urządzenia zabawowe dla dzieci, terenowe urządzenia sportowe, stosownie do potrzeb;  

3) zagospodarowanie powierzchni biologicznie czynnej jako zieleni urządzonej;  

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami ZPu dopuszcza się lokalizowanie sezonowych 

obiektów gastronomicznych. 

5. Ustala się zasady dotyczące ogrodzeń:  

1) stosowanie ogrodzeń bez podmurówki lub na podmurówce z przepustami ułatwiającymi migrację  

małych zwierząt, w formie otworów wielkości nie mniejszej 15cm x 15cm, w odstępach nie większych 

niż 10m;  

2) stosowanie w ogrodzeniach struktur ażurowych.  

6. Zakazuje się stosowania przęseł ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.  

7. Zakazuje się lokalizacji reklam na terenach zieleni urządzonej.  

8. Zakazuje się lokalizacji reklam o wielkości przekraczającej powierzchnię 12 m
2 

na terenach istniejącej 

i projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego  

1. Ustala się:  

1) zakaz zanieczyszczania wód powierzchniowych i podziemnych oraz powierzchni ziemi;  

2) nakaz realizacji przepustów o poziomym dnie umożliwiającym przemieszczanie się drobnej fauny, przy 

przekraczaniu cieków wodnych drogowymi obiektami inżynieryjnymi. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 11299



2. Ustala się ograniczenia dotyczące lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowi-

sko:  

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłącze-

niem lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;  

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłą-

czeniem:  

a) dróg i infrastruktury,  

b) lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,  

c) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: U/MN 01, U/MN 02, dla których dopuszcza się 

centra handlowe wraz z towarzyszącą im infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 

0,5 ha,  

d) terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem U 01, dla którego dopuszcza się zabudowę usłu-

gową wraz z towarzyszącą infrastrukturą , inną niż centra handlowe, o powierzchni zabudowy 

nie mniejszej niż 2 ha,  

e) instalacji związanych z wydobywaniem kopalin oraz wydobywania kopalin. 

3. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych:  

1) ustala się wykonywanie trwałych nawierzchni terenów dróg, placów i parkingów, w sposób zabezpie-

czający środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń wraz z odprowadzeniem wód 

opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub za pomocą kanałów deszczowych i rowów 

otwartych (w tym: studni chłonnych) do istniejących cieków lub gruntu, pod warunkiem utrzymania 

wymaganej czystości odprowadzanych wód;  

2) dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z terenów zainwestowanych do istniejących rowów;  

3) cały obszar objęty planem położony jest w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP  

nr 222 – zbiornik Dolina Środkowej Wisły);  

4) w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP nr 222 – zbiornik Dolina Środkowej Wisły) 

oraz w strefie pośredniej ochrony sanitarnej ujęcia wód Wodociągu Północnego obowiązują zasady 

wynikające z przepisów odrębnych, w szczególności z przepisów ustawy prawo wodne;  

5) zakazuje się prowadzenia gospodarki ściekowej w sposób mogący spowodować przekroczenie dopusz-

czalnego poziomu parametrów określających stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

4. W zakresie gospodarki odpadami:  

1) zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych dla usług związanych z odzyskiem i unieszkodliwia-

niem odpadów;  

2) zakazuje się lokalizacji składowisk odpadów. 

5. W zakresie ochrony powietrza:  

1) ustala się stosowanie do celów grzewczych i technologicznych mediów i urządzeń nieuciążliwych dla 

otoczenia, opartych na najlepszych dostępnych technikach;  

2) ustala się obowiązek zachowania standardów emisyjnych i standardów jakości środowiska, stosownie 

do przepisów z zakresu ochrony środowiska;  

3) zakazuje się stosowania materiałów pylących, w tym żużli energetycznych i innych odpadów, do 

utwardzania nawierzchni dróg i miejsc postojowych. 

6. W zakresie ochrony akustycznej terenów zakazuje się przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku, stosownie do przepisów z zakresu ochrony środowiska:  

1) dla terenów oznaczonych symbolem MN, MNe, MNz, MN/UTL – jak dla terenów zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej;  

2) dla terenów oznaczonych symbolem MN/U – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej;  

3) dla terenów oznaczonych symbolem US/UTL – jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 4 – Poz. 11299



7. W zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych – ustala się obowiązek uwzględnia-

nia dopuszczalnych wartości parametrów fizycznych dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-

niową oraz miejsc dostępnych dla ludności.  

8. Cały obszar objęty planem położony jest w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.  

9. Dla terenów położonych w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu:  

1) ustala się zachowanie naturalnych spływów i koryt cieków wodnych oraz ich biologicznego obudo-

wania;  

2) ustala się ochronę zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich poprzez ochronę  

istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień śródpolnych i przydrożnych;  

3) ustala się zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych;  

4) ustala się tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień 

i zakrzewień, celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia bioróżnorodności bio-

logicznej;  

5) ustala się utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych, 

w szczególności starorzeczy i oczek wodnych jako bariery ograniczającej dostęp do linii brzegowej, 

utrzymanie lub tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuż cieków jako naturalnej obudowy 

biologicznej ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych;  

6) ustala się zachowanie istniejących form rzeźby terenu (wydm, zrównań i dolin);  

7) ustala się niedopuszczanie do zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych oraz po-

wierzchni ziemi;  

8) zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wod-

nych;  

9) zakazuje się wielkotowarowej produkcji rolnej;  

10) zakazuje się zmian stosunków wodnych;  

11) zakazuje się likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błot-

nych;  

12) zakazuje się lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 20 m od linii brzegów rzeki, 

z wyjątkiem urządzeń wodnych. 

10. W strefie ochrony urbanistycznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu:  

1) zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli 

nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  

2) ustala się zachowanie istniejących form rzeźby terenu (wydm, zrównań i dolin);  

3) ustala się zachowanie naturalnych spływów i koryt cieków wodnych oraz ich biologicznego obudowa-

nia. 

11. W strefie pośredniej ochrony sanitarnej ujęcia wód Wodociągu Północnego zakazuje się:  

1) organizowania wysypisk śmieci oraz wylewisk nieczystości płynnych, składowisk odpadów miejskich 

i przemysłowych, zakładania mogilników, składowisk środków ochrony roślin z wyłączeniem kompo-

stowania odpadków z indywidualnych gospodarstw na ich terenach;  

2) zakładania cmentarzy;  

3) wykonywania wierceń i odkrywek oraz wydobywania piasku i żwiru, stosownie do przepisów odręb-

nych;  

4) lokalizacji baz i warsztatów pływającego sprzętu wodnego z napędem spalinowym z wyłączeniem 

sprzętu związanego z techniczną obsługa Zbiornika Zegrzyńskiego, stosownie do przepisów odręb-

nych. 
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12. W stosunku do objętego ochroną pomnika przyrody (dąb szypułkowy – dz nr 301/1) ustala się:  

1) strefę ochrony w promieniu 15 m od pnia;  

2) zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;  

3) zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby;  

4) zakaz umieszczania tablic reklamowych. 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

1. Ustala się ochronę zabytków archeologicznych w formie stref ochrony konserwatorskiej, określonych na 

rysunku planu i oznaczonych numerami: 51-67/83, 51-67/84, 51-67/85, 51-67/86, 51-67/87, 51-67/88,  

51-67/89, 51-67/125, 51-67/126, 52-67/17, 52-67/18, 52-67/19, 52-67/21, 52-67/22, 52-67/23, 52-67/24,  

52-67/25, 52-67/26, 52-67/27, 52-67/28, 52-67/29, 52-67/30, 52-67/31, 52-67/33.  

2. Na terenie wyżej wymienionych stref obowiązuje:  

1) Nakaz uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków – przed wydaniem pozwo-

lenia na budowę lub zgłoszeniem właściwemu organowi budów obiektów budowlanych, wiążących się 

z wykonaniem robót ziemnych – uzgodnienia zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych;  

2) Nakaz uzyskania przez inwestora, od wojewódzkiego konserwatora zabytków, uzgodnienia zakresu 

i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych poprzedzających inne niż wymienione w pkt 1 roboty 

ziemne lub zmianę charakteru dotychczasowej działalności (w tym poszukiwania, rozpoznawania 

i wydobywania kopalin, zalesiania gruntów, budowy urządzeń wodnych i regulacji wód);  

3) Nakaz przeprowadzenia badań archeologicznych oraz wykonania ich dokumentacji (przed rozpoczęciem 

badań archeologicznych wymagane jest uzyskanie od wojewódzkiego konserwatora zabytków pozwole-

nia na ich prowadzenie). 

3. Na obszarze objętym planem nie występują dobra kultury współczesnej. 

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-

stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.  

1. Ustala się obowiązek przeprowadzenia badań geotechnicznych podłoża gruntowego, ze względu na wystę-

pujące w granicach terenu niekorzystne warunki gruntowo-wodne i dostosowanie do ich wyników sposobu 

posadowienia projektowanego obiektu budowlanego.  

2. Na obszarze obrębu Borki występuje teren górniczy: teren górniczy „BORKI”.  

3. Dla terenu górniczego ustala się:  

1) zakaz zabudowy, z dopuszczeniem do realizacji obiektów kubaturowych, urządzeń komunikacyjnych 

oraz urządzeń pomocniczych bezpośrednio związanych z eksploatacją kopalin;  

2) wykonanie rekultywacji terenu po wyeksploatowaniu kruszyw. Ustala się kierunek rekultywacji: leśny 

lub wodny. 

4. Nie występują tereny bezpośredniego zagrożenia powodzią.  

5. Nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych 

§ 9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objęte planem miejscowym.  

1. Nie wyznacza się terenów przeznaczonych do objęcia scaleniem i podziałem nieruchomości. 

§ 10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy.  

1. Ustala się strefy techniczne dla linii elektroenergetycznej napowietrznej 15 kV – o szerokości 6 m od osi 

linii w obie strony.  

2. Zakazuje się pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, sadzenia drzew i krzewów tych gatunków, 

których naturalna wysokość może przekraczać 3,0 m.  
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3. W strefach technicznych, ustalonych w ust 1:  

1) zakazuje się lokalizacji budynków mieszkalnych oraz terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi;  

2) dopuszcza się lokalizację pozostałych obiektów budowlanych. 

4. Realizacja zabudowy w odległości nie mniejszej niż 4,0 m od linii brzegu rowu melioracyjnego.  

5. Zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do rowów melioracyjnych w odległości mniejszej niż 4,0 m od 

linii brzegu rowu.  

6. Zakaz wykonywania nasadzeń drzew w odległości mniejszej niż 3,0 m od górnej krawędzi skarpy rowu 

melioracyjnego. 

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.  

1. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej projektowanych terenów przeznaczonych pod zainwestowa-

nie z istniejących i projektowanych dróg lokalnych, dojazdowych oraz dróg wewnętrznych.  

2. W uzasadnionych przypadkach, tj. w przypadkach braku możliwości obsługi zgodnie z ustaleniami  

punku 1., dopuszcza się obsługę komunikacyjną przyległych terenów z dróg zbiorczych, w szczególności 

możliwość adaptacji istniejących zjazdów z drogi zbiorczej.  

3. Ustala się zasady kształtowania dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu:  

1) szerokość:  

a) dla obsługi 4-7 działek – minimum 6 m,  

b) dla obsługi 8 działek i powyżej – minimum 8 m; 

4. Ustala się konieczność zabezpieczenia potrzeb parkingowych w granicach działki:  

1) dla handlu i usług – minimum 3 miejsca na 100 m2 powierzchni usługowej;  

2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej w terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami MN, MNe, MNz, MN/UTL – minimum 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie, w tym garaż;  

3) dla zabudowy zagrodowej – 1 miejsce parkingowe na 1 mieszkanie, w tym garaż. 

5. Ustala się zachowanie istniejących i możliwość lokalizowania nowych przepustów dla rowów przez drogi.  

6. Ustala się możliwość remontu oraz przebudowy istniejącej zabudowy znajdującej się obecnie w liniach 

rozgraniczających dróg. 

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej.  

1. W zakresie zaopatrzenia w wodę – ustala się:  

1) zasadę zaopatrzenia w wodę z wodociągu;  

2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć własnych – do czasu wybudowania wodociągu.  

2. W zakresie odprowadzenia ścieków – ustala się:  

1) obowiązek podłączenia obiektów do systemu kanalizacji rozdzielczej;  

2) dopuszcza się indywidualne systemy asenizacyjne w postaci wybieralnych bezodpływowych osadników 

– do czasu wybudowania systemu kanalizacji rozdzielczej;  

3) możliwość odprowadzenia wód opadowych do istniejących cieków lub gruntu za pomocą kanałów desz-

czowych i rowów otwartych (w tym: studni chłonnych), pod warunkiem utrzymania czystości odprowa-

dzanych wód. 

3. W zakresie gazownictwa – ustala się zasady zaopatrzenia z sieci gazowej zasilanej z gazociągu wysokiego 

ciśnienia, w szczególności gazociągu wysokiego ciśnienia 6,3 MPa.  

4. W zakresie elektroenergetyki – ustala się:  

1) zasadę zaopatrzenia użytkowników w energię elektryczną ze stacji transformatorowych 110/15 kV 

w Radzyminie i Nadmie, zasilanych liniami 110 kV Wołomin – Radzymin;  

2) możliwość budowy, rozbudowy i przebudowy sieci elektroenergetycznej. 
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5. W zakresie ciepłownictwa – ustala się:  

1) stosowanie do celów grzewczych i technologicznych, mediów i urządzeń nieuciążliwych dla otoczenia, 

opartych na najlepszych dostępnych technikach;  

2) możliwość stosowania kotłowni grupowych dla obsługi zespołów zabudowy jednorodzinnej lub usług. 

6. W zakresie melioracji:  

1) w przypadku realizacji zabudowy w terenach zdrenowanych należy zlikwidować sieć drenarską zacho-

wując główne ciągi odwodnienia drenażowego (zbieracze) z możliwością ich przebudowy;  

2) możliwość zmiany przebiegu rowów melioracyjnych (oznaczonych na rysunku planu symbolem graficz-

nym) w przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac, w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowa-

nie urządzeń melioracyjnych oraz zapewniających swobodny przepływ wód w dziale drenarskim;  

3) możliwość wykorzystania rowów melioracyjnych jako odbiorników wód opadowych. 

§ 13. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.  

1. Tereny, których przeznaczenie zmienia miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, mogą być użyt-

kowane w dotychczasowy sposób do czasu realizacji ustaleń planu;  

2. Zainwestowanie istniejące w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dróg pozostawia 

się do czasu przebudowy dróg jako zagospodarowanie tymczasowe. 

Rozdział 2. 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE  

§ 14. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu 

symbolami MN 01, MN 02, MN 03, MN 04, MN 05, MN 06, MN 07, MN 08 z podstawowym przeznacze-

niem pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2. Dla terenów określonych w § 14. ust. 1. ustala się:  

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie budynków wolnostojących, bliźniaczych;  

2) możliwość zachowania istniejącej zabudowy zagrodowej, z dopuszczeniem remontu, przebudowy, rozbu-

dowy, nadbudowy;  

3) możliwość zachowania istniejącej zabudowy (dotyczy również zabudowy zagrodowej), nie spełniającej 

parametrów i funkcji ustalonych dla nowej zabudowy, z dopuszczeniem przebudowy, remontu, nadbudowy, 

rozbudowy;  

4) możliwość lokalizacji wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych;  

5) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury;  

6) możliwość realizacji dróg wewnętrznych, miejsc postojowych;  

7) możliwość realizacji ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;  

8) możliwość lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenów określonych w § 14. ust. 1. ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:  

1) nieprzekraczalna linia zabudowy:  

a) od linii rozgraniczającej teren drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ – 6 m,  

b) od linii rozgraniczającej terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW – 

4 m;  

2) intensywność zabudowy: maksimum 0,4;  

3) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 70%;  

4) wysokość zabudowy – maksimum 10 m;  
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5) dachy dwu i wielospadowe, dopuszcza się dachy jednospadowe dla obiektów określonych w § 14. 

ust. 3 punkt 9);  

6) kąt nachylenia głównej połaci dachowej: od 15º do 45º;  

7) pokrycie dachu dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze o odcieniach: grafitowym  

(antracyt), ceglastym, brązowym;  

8) wysokość wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych: maksimum 

1 kondygnacja;  

9) możliwość lokalizowania obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych w granicy 

działki. 

4. Dla terenów określonych w § 14. ust. 1 dla nowo projektowanych działek ustala się zasady scalania 

i podziału oraz podziału nieruchomości:  

1) wielkość działki: minimum 1000,0 m
2 

dla zabudowy wolnostojącej, minimum 800,0 m
2 

dla zabudowy bliź-

niaczej;  

2) szerokość frontu działki: minimum 12 m (nie dotyczy podziałów);  

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 60-90º (nie dotyczy podziałów). 

5. Dla terenów określonych w § 14. ust. 1. zakazuje się lokalizacji garaży samochodów ciężarowych.  

6. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 15. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej oznaczone na ry-

sunku planu symbolami MNe 01, MNe 02, MNe 03, MNe 04, MNe 05, MNe 06, MNe 07, MNe 08, MNe 09, 

MNe 10, MNe 11, MNe 12 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej.  

2. Dla terenów określonych w § 15. ust. 1. ustala się:  

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej w formie budynków wolnostojących;  

2) możliwość zachowania istniejącej zabudowy zagrodowej, z dopuszczeniem remontu, przebudowy, rozbu-

dowy, nadbudowy;  

3) możliwość zachowania istniejącej zabudowy (dotyczy również zabudowy zagrodowej), nie spełniającej 

parametrów i funkcji ustalonych dla nowej zabudowy, z dopuszczeniem przebudowy, remontu, nadbudowy, 

rozbudowy;  

4) możliwość lokalizacji wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych;  

5) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury;  

6) możliwość realizacji dróg wewnętrznych, miejsc postojowych;  

7) możliwość realizacji ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;  

8) możliwość lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenów określonych w § 15. ust. 1. ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:  

1) nieprzekraczalna linia zabudowy:  

a) od linii rozgraniczającej terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL – 

6 m,  

b) od linii rozgraniczającej terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW – 

4 m; 

2) intensywność zabudowy: maksimum 0,3;  

3) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 70%;  

4) wysokość zabudowy – maksimum 10 m;  
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5) dachy dwu i wielospadowe;  

6) kąt nachylenia głównej połaci dachowej: od 15º do 45º;  

7) pokrycie dachu dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze o odcieniach grafitowym  

(antracyt), ceglastym, brązowym;  

8) wysokość wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych: maksimum 

1 kondygnacja. 

4. Dla terenów określonych w § 15. ust. 1. dla nowo projektowanych działek ustala się zasady scalania 

i podziału oraz podziału nieruchomości:  

1) wielkość działki: minimum 1200,0 m
2;
 

2) szerokość frontu działki: minimum 12 m (nie dotyczy podziałów);  

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 60-90º (nie dotyczy podziałów). 

5. Dla terenów określonych w § 15. ust. 1. zakazuje się lokalizacji garaży samochodów ciężarowych.  

6. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 16. 1. Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach leśnych oznaczony 

na rysunku planu symbolem MNz 01 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej.  

2. Dla terenów określonych w § 16. ust. 1. ustala się:  

1) lokalizację zabudowy mieszkaniowej w formie budynków wolnostojących;  

2) możliwość lokalizacji wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych;  

3) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury;  

4) możliwość realizacji dróg dojazdowych wewnętrznych, miejsc postojowych;  

5) możliwość realizacji ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;  

6) możliwość lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenów określonych w § 16. ust. 1. ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:  

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: od linii rozgraniczającej terenów dróg publicznych oznaczonych na  

rysunku planu symbolami KDZ oraz KDL – 6 m;  

2) intensywność zabudowy: maksimum 0,3;  

3) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 80%;  

4) zachowanie co najmniej 80% powierzchni w użytkowaniu leśnym;  

5) wysokość zabudowy – maksimum 9 m;  

6) dachy dwu i wielospadowe;  

7) kąt nachylenia głównej połaci dachowej: od 15º do 45º;  

8) pokrycie dachu dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze o odcieniach grafitowym  

(antracyt), ceglastym, brązowym;  

9) wysokość wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych: maksimum 

1 kondygnacja. 

4. Dla terenów określonych w § 16. ust. 1. dla nowo projektowanych działek ustala się zasady scalania 

i podziału oraz podziału nieruchomości:  

1) wielkość działki: minimum 1500,0 m
2;
 

2) szerokość frontu działki: minimum 12 m (nie dotyczy podziałów);  

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 60-90º (nie dotyczy podziałów). 
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5. Dla terenów określonych w § 16. ust. 1. zakazuje się:  

1) zmiany leśnego charakteru zadrzewień i zakrzewień;  

2) lokalizacji obiektów o funkcjach usługowych i produkcyjnych;  

3) budowy szklarni oraz prowadzenia hodowli roślinnej i zwierzęcej;  

4) obniżania poziomu wód gruntowych;  

5) składowania odpadów. 

6. Dla terenów określonych w § 16. ust. 1. zakazuje się lokalizacji garaży samochodów ciężarowych.  

7. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 17. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy letniskowej ozna-

czone na rysunku planu symbolami MN/UTL 01, MN/UTL 02, MN/UTL 03, MN/UTL 04, MN/UTL 05, 

MN/UTL 06, MN/UTL 07, MN/UTL 08, MN/UTL 09, MN/UTL 10, MN/UTL 11, MN/UTL 12,  

MN/UTL 13, MN/UTL 14, MN/UTL 15, MN/UTL 16, MN/UTL 17 z podstawowym przeznaczeniem pod 

lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy letniskowej.  

2. Dla terenów określonych w § 17. ust. 1. ustala się:  

1) lokalizację zabudowy letniskowej w formie budynków wolnostojących;  

2) lokalizację zabudowy mieszkaniowej w formie budynków wolnostojących, bliźniaczych;  

3) możliwość zachowania istniejącej zabudowy zagrodowej, z dopuszczeniem remontu, przebudowy, rozbu-

dowy, nadbudowy;  

4) możliwość zachowania istniejącej zabudowy (dotyczy również zabudowy zagrodowej), nie spełniającej 

parametrów i funkcji ustalonych dla nowej zabudowy, z dopuszczeniem przebudowy, remontu, nadbudowy, 

rozbudowy;  

5) możliwość lokalizacji wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych;  

6) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury;  

7) możliwość realizacji dróg wewnętrznych, miejsc postojowych;  

8) możliwość realizacji ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;  

9) możliwość lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenów określonych w § 17. ust. 1. ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:  

1) nieprzekraczalna linia zabudowy:  

a) od linii rozgraniczającej terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL – 

6 m,  

b) od linii rozgraniczającej terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD – 

5 m,  

c) od linii rozgraniczającej terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW – 

4 m; 

2) intensywność zabudowy: maksimum 0,4;  

3) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 80%;  

4) wysokość zabudowy – maksimum 10 m;  

5) dachy dwu i wielospadowe, dopuszcza się dachy jednospadowe dla obiektów określonych w § 15. 

ust. 3 punkt 10);  

6) kąt nachylenia głównej połaci dachowej: od 15º do 45º;  

7) pokrycie dachu dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze o odcieniach: grafitowym  

(antracyt), ceglastym, brązowym;  
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8) wysokość wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych: maksimum 

1 kondygnacja;  

9) możliwość lokalizowania obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych w granicy 

działki. 

4. Dla terenów określonych w § 17. ust. 1 dla nowo projektowanych działek ustala się zasady scalania 

i podziału oraz podziału nieruchomości:  

1) wielkość działki: minimum 900 m
2 

dla zabudowy letniskowej, minimum 1000,0 m
2 

dla zabudowy mieszka-

niowej wolnostojącej, minimum 800,0 m
2 
dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej;  

2) szerokość frontu działki: minimum 12 m (nie dotyczy podziałów);  

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 60-90º (nie dotyczy podziałów). 

5. Dla terenów określonych w § 17. ust. 1. zakazuje się lokalizacji garaży samochodów ciężarowych.  

6. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 18. 1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej oznaczo-

ne na rysunku planu symbolami MN/U 01, MN/U 02, MN/U 03, MN/U 04, MN/U 05, MN/U 06, MN/U 07, 

MN/U 08, MN/U 09, MN/U 10, MN/U 11, MN/U 12, MN/U 13, MN/U 14, MN/U 15, MN/U 16, MN/U 17, 

MN/U 18, MN/U 19, MN/U 20 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej, 

zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej.  

2. Dla terenów określonych w § 18. ust. 1.ustala się:  

1) możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej w formie budyn-

ków wolnostojących, bliźniaczych, szeregowych;  

2) możliwość realizacji wolnostojących obiektów usługowych, z wyłączeniem terenów oznaczonych na  

rysunku planu symbolami: MN/U 17, MN/U 18, MN/U 19, MN/U 20;  

3) możliwość zachowania istniejącej zabudowy zagrodowej, z dopuszczeniem remontu, przebudowy, rozbu-

dowy, nadbudowy;  

4) możliwość zachowania istniejącej zabudowy (dotyczy również zabudowy zagrodowej), nie spełniającej 

parametrów i funkcji ustalonych dla nowej zabudowy, z dopuszczeniem przebudowy, remontu, nadbudo-

wy, rozbudowy;  

5) możliwość lokalizacji wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo - gospodar-

czych;  

6) możliwość realizacji zieleni urządzonej, trawników, skwerów, placów zabaw;  

7) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury;  

8) możliwość realizacji dróg wewnętrznych, miejsc postojowych;  

9) możliwość realizacji ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;  

10) możliwość lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenów określonych w § 18. ust. 1. ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:  

1) nieprzekraczalna linia zabudowy:  

a) od linii rozgraniczającej terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ 

oraz KDL – 6 m,  

b) od linii rozgraniczającej terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD – 

5 m,  

c) od linii rozgraniczającej terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW 

– 4 m; 

2) intensywność zabudowy: maksimum 0,6;  
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3) powierzchnia biologicznie czynna dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U 01, 

MN/U 02, MN/U 03, MN/U 04, MN/U 05, MN/U 06, MN/U 07, MN/U 08, MN/U 09, MN/U 10,  

MN/U 11, MN/U 12, MN/U 13, MN/U 14, MN/U 15, MN/U 16: minimum 70%;  

4) powierzchnia biologicznie czynna dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U 17, 

MN/U 18, MN/U 19, MN/U 20: minimum 50%;  

5) wysokość zabudowy – maksimum 10 m;  

6) dachy dwu i wielospadowe, dopuszcza się dachy jednospadowe dla obiektów określonych w § 18. 

ust. 3 punkt 10);  

7) kąt nachylenia głównej połaci dachowej: od 15º do 45º;  

8) pokrycie dachu dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze o odcieniach grafitowym  

(antracyt), ceglastym, brązowym;  

9) wysokość wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych: maksi-

mum 1 kondygnacja;  

10) możliwość lokalizowania obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych w granicy 

działki. 

4. Dla terenów określonych w § 18. ust. 1 dla nowo projektowanych działek ustala się zasady scalania 

i podziału oraz podziału nieruchomości:  

1) wielkość działki: minimum 1500,0 m
2 

dla zabudowy wolnostojącej, minimum 800,0 m
2 

dla zabudowy bliź-

niaczej, minimum 500,0 m
2 
dla zabudowy szeregowej;  

2) szerokość frontu działki: minimum 12 m (nie dotyczy podziałów);  

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 60-90º (nie dotyczy podziałów). 

5. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 19. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej oznaczo-

ne na rysunku planu symbolami U/MN 01, U/MN 02, U/MN 03 z podstawowym przeznaczeniem pod lokali-

zację zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

2. Dla terenów określonych w § 19. ust. 1. ustala się:  

1) możliwość realizacji zabudowy usługowej w formie budynków wolnostojących;  

2) możliwość wprowadzenia funkcji mieszkaniowej w obiekcie usługowym;  

3) możliwość lokalizacji obiektów zaplecza technicznego, magazynowego, składowego, usługowego, han-

dlowego, socjalnego i biurowego;  

4) możliwość lokalizacji wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo - gospodar-

czych;  

5) możliwość zachowania istniejącej zabudowy (dotyczy również zabudowy zagrodowej), nie spełniającej 

parametrów i funkcji ustalonych dla nowej zabudowy, z dopuszczeniem przebudowy, remontu, nadbudo-

wy, rozbudowy;  

6) realizację zieleni urządzonej, trawników, skwerów, placów zabaw;  

7) lokalizację obiektów małej architektury;  

8) realizację dróg wewnętrznych, miejsc postojowych;  

9) realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;  

10) możliwość lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 
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3. Dla terenów określonych w § 19. ust. 1. ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:  

1) nieprzekraczalna linia zabudowy:  

a) od linii rozgraniczającej terenów dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ – 

6 m,  

b) od linii rozgraniczającej terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolami KDW – 

4 m; 

2) intensywność zabudowy: maksimum 0,8;  

3) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50%;  

4) wysokość zabudowy – maksimum 12 m;  

5) dachy dwu i wielospadowe, dopuszcza się dachy jednospadowe dla obiektów określonych w § 19. 

ust. 3 punkt 9);  

6) kąt nachylenia głównej połaci dachowej: do 45º, dopuszcza się zachowanie istniejącej geometrii dachów;  

7) pokrycie dachu dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze o odcieniach grafitowym  

(antracyt), ceglastym, brązowym;  

8) wysokość wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych: maksimum 

1 kondygnacja;  

9) możliwość lokalizowania obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych w granicy 

działki. 

4. Dla terenów określonych w § 19. ust. 1 dla nowo projektowanych działek ustala się zasady scalania 

i podziału oraz podziału nieruchomości:  

1) wielkość działki: minimum 1500,0 m
2;
 

2) szerokość frontu działki: minimum 12 m (nie dotyczy podziałów);  

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 60-90º (nie dotyczy podziałów). 

5. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 20. 1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku planu symbolami U 01, U 02, 

U 03 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy usługowej z zakresu usług zdrowia, rekreacji, 

wypoczynku, hotelarstwa, gastronomii.  

2. Dla terenów określonych w § 20. ust. 1. ustala się:  

1) możliwość wprowadzenia funkcji mieszkaniowej w obiekcie usługowym;  

2) możliwość lokalizacji obiektów zaplecza technicznego, magazynowego, składowego, usługowego, handlo-

wego, socjalnego i biurowego;  

3) możliwość lokalizacji wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych;  

4) możliwość zachowania istniejącej zabudowy (dotyczy również zabudowy zagrodowej), nie spełniającej 

parametrów i funkcji ustalonych dla nowej zabudowy, z możliwością przebudowy, remontu, nadbudowy, 

rozbudowy;  

5) realizację zieleni urządzonej, trawników, skwerów, placów zabaw;  

6) lokalizację obiektów małej architektury;  

7) realizację dróg wewnętrznych, miejsc postojowych;  

8) realizację ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;  

9) możliwość lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 
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3. Dla terenów określonych w § 20. ust. 1. ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:  

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: od linii rozgraniczającej terenów dróg publicznych oznaczonych na  

rysunku planu symbolami KDZ oraz KDL – 6 m;  

2) intensywność zabudowy: maksimum 1;  

3) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 50%;  

4) wysokość zabudowy – maksimum 15 m;  

5) dachy dwu i wielospadowe, dachy jednospadowe;  

6) kąt nachylenia głównej połaci dachowej: do 45º, dopuszcza się zachowanie istniejącej geometrii dachów;  

7) pokrycie dachu dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze o odcieniach grafitowym  

(antracyt), ceglastym, brązowym;  

8) wysokość wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych: maksimum 

1 kondygnacja;  

9) możliwość lokalizowania obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych w granicy 

działki. 

4. Dla terenów określonych w § 20. ust. 1 dla nowo projektowanych działek ustala się zasady scalania 

i podziału oraz podziału nieruchomości:  

1) wielkość działki: minimum 2500,0 m
2
., z wyłączeniem terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 

U 02, U 03, dla których dopuszcza się zachowanie istniejącej wielkości działki;  

2) szerokość frontu działki: minimum 12 m (nie dotyczy podziałów);  

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 60-90º (nie dotyczy podziałów). 

5. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 21. 1. Wyznacza się tereny sportu i rekreacji oraz zabudowy letniskowej oznaczone na rysunku planu 

symbolami US/UTL 01 z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację usług sportu i rekreacji.  

2. Dla terenu określonego w § 21. ust. 1. ustala się:  

1) lokalizację zabudowy letniskowej w formie budynków wolnostojących;  

2) możliwość lokalizacji wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych;  

3) możliwość realizacji terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych;  

4) możliwość realizacji dróg wewnętrznych, miejsc postojowych;  

5) możliwość realizacji ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;  

6) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury;  

7) możliwość realizacji zieleni urządzonej;  

8) możliwość realizacji oczek wodnych i stawów;  

9) możliwość lokalizacji sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenu określonego w § 21. ust. 1. ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:  

1) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 60%;  

2) wysokość zabudowy – maksimum 10 m;  

3) intensywność zabudowy: maksimum 0,8;  

4) kąt nachylenia głównej połaci dachowej: do 45º;  

5) pokrycie dachu: dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorze o odcieniach grafitowym  

(antracyt), ceglastym, brązowym;  
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6) wysokość wolnostojących obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych: maksimum 

1 kondygnacja;  

7) możliwość lokalizowania obiektów garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych w granicy 

działki. 

4. Dla terenu określonego w § 21. ust. 1 dla nowo projektowanych działek ustala się zasady scalania 

i podziału oraz podziału nieruchomości:  

1) wielkość działki: minimum 900,0 m
2 
dla zabudowy wolnostojącej;  

2) szerokość frontu działki: minimum 12 m (nie dotyczy podziałów);  

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – 60-90º (nie dotyczy podziałów), 

5. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 22. 1. Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolami Z 01, Z 02, 

Z, 03, Z 04, Z 05, Z 06, Z, 07, Z 08, Z 09, Z 10, Z 11, Z 12, Z 13, Z 14, Z 15, Z 16, Z 17, Z 18 

z podstawowym przeznaczeniem pod tereny zieleni.  

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Z 01, Z 02, Z 03 ustala się:  

1) możliwość realizacji ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;  

2) możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;  

3) możliwość realizacji urządzeń służących retencji wód i zabezpieczeniu przed powodziami;  

4) możliwość realizacji urządzeń służących rekreacji i dydaktyce w zakresie edukacji ekologicznej. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem Z 04, Z 05, Z 06, Z, 07, Z 08, Z 09, Z 10, Z 11, 

Z 12, Z 13, Z 14, Z 15, Z 16, Z 17, Z 18 ustala się:  

1) możliwość: upraw ogrodniczych, plantacji, zadrzewienia i zakrzewienia;  

2) możliwość realizacji ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;  

3) możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;  

4) możliwość realizacji urządzeń służących rekreacji i dydaktyce w zakresie edukacji ekologicznej;  

5) możliwość realizacji dróg wewnętrznych. 

4. Dla terenów określonych w § 22. ust. 1. zakazuje się:  

1) wznoszenia budynków i budowli, z wyłączeniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 

publicznej oraz z zastrzeżeniem ustaleń w § 22 ust. 2 i ust. 3;  

2) grodzenia terenów w dolnie rzeki Rządza. 

5. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 23. 1. Wyznacza się teren zieleni urządzonej z dopuszczeniem usług oznaczony na rysunku planu sym-

bolem ZPu 01, ZPu 02 z podstawowym przeznaczeniem pod zieleń urządzoną.  

2. Dla terenów określonych w § 23. ust. 1. ustala się:  

1) powierzchnia biologicznie czynna: minimum 70%;  

2) możliwość lokalizacji usług gastronomii;  

3) możliwość realizacji dróg wewnętrznych;  

4) możliwość zadrzewień;  

5) możliwość realizacji terenowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych;  

6) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury;  

7) możliwość realizacji tras pieszych i rowerowych;  

8) możliwość realizacji oczek wodnych i stawów;  

9) możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
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3. Dla terenów określonych w § 23. ust. 1. zakazuje się:  

1) lokalizacji reklam wolnostojących, z wyłączeniem szyldów oraz tablic informacyjnych, związanych bezpo-

średnio z prowadzoną działalnością;  

2) składowania odpadów. 

4. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 24. 1. Wyznacza się lasy, oznaczone na rysunku planu symbolami ZL 01, ZL 02, ZL 03, ZL 04, ZL 05, 

ZL 06, ZL 07, ZL 08, ZL 09, ZL 10 z podstawowym przeznaczeniem pod lasy.  

2. W granicach terenów określonych w § 24. ust. 1. ustala się użytkowanie leśne, zgodnie z przepisami  

odrębnymi.  

3. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 25. 1. Wyznacza się tereny rowów i urządzeń melioracyjnych, oznaczone na rysunku planu symbolami 

WSr 01, WSr 02, WSr 03, WSr 04, WSr 05, WSr 06, WSr 07, WSr 08, WSr 09, WSr 10, WSr 11, WSr 12, 

WSr 13, WSr 14, WSr 15, WSr 16, WSr 17, WSr 18, WSr 19, WSr 20, WSr 21, WSr 22, WSr 23, WSr 24, 

WSr 25, WSr 26, WSr 27, WSr 28, WSr 29, WSr 30, WSr 31, WSr 32, WSr 33, WSr 34, WSr 35, WSr 36, 

WSr 37 z podstawowym przeznaczeniem pod rowy i urządzenia melioracyjne.  

2. Dla terenów określonych w § 25. ust. 1. ustala się:  

1) możliwość realizacji urządzeń związanych z gospodarką wodną;  

2) wszelkie działania istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz w najbliższym ich 

sąsiedztwie realizować zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi wód publicznych;  

3) możliwość realizacji urządzeń służących retencji wód i zabezpieczeniu przed powodziami;  

4) możliwość realizacji przepustów, mostów i kładek dla pieszych. 

3. Dla terenów określonych w § 25. ust. 1. zakazuje się:  

1) wpuszczania ścieków oraz wysypywania odpadów;  

2) zakaz zmiany koryta cieku;  

3) zakaz osuszania i jakichkolwiek działań mogących wpłynąć niekorzystnie na równowagę hydrogeologiczną 

przyległych terenów, z wyjątkiem działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia 

i mienia ludzi. 

4. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 26. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych i zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolami 

WS/Z 01, WS/Z 02, WS/Z 03, WS/Z 04 z podstawowym przeznaczeniem pod wody powierzchniowe i zieleń 

urządzoną.  

2. Dla terenów określonych w § 26. ust. 1. ustala się:  

1) możliwość realizacji urządzeń służących retencji wód i zabezpieczeniu przed powodziami;  

2) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury;  

3) możliwość realizacji ciągów pieszych i ścieżek rowerowych;  

4) możliwość realizacji mostów i kładek dla pieszych;  

5) realizację zieleni. 

3. Dla terenów określonych w § 26. ust. 1. zakazuje się:  

1) realizacji zabudowy kubaturowej trwale związanej z gruntem, w tym gospodarczej;  

2) składowania odpadów. 

4. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 
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§ 27. 1. Wyznacza się teren górniczy, oznaczony na rysunku planu symbolem PG 01. 

2. Dla terenu określonego w § 27. ust. 1. ustala się:  

1) zakaz zabudowy, z dopuszczeniem do realizacji obiektów kubaturowych, urządzeń komunikacyjnych oraz 

urządzeń pomocniczych bezpośrednio związanych z eksploatacją kopalin;  

2) wykonanie rekultywacji terenu po wyeksploatowaniu kruszyw. Ustala się kierunek rekultywacji: leśny lub 

wodny. 

3. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 28. 1. Wyznacza się teren dróg publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ 01 

z podstawowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy Z (zbiorcza) wraz z urządzeniami towarzyszącymi. 

2. Dla terenu określonego w § 28. ust. 1. ustala się:  

1) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury;  

2) możliwość realizacji ciągów pieszych;  

3) możliwość lokalizacji pomników poza pasem drogowym;  

4) możliwość lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenu określonego w § 28. ust. 1. ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 20m  

4. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 29. 1. Wyznacza się tereny dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDL 01,  

KDL 02, KDL 03, KDL 04, KDL 05 z podstawowym przeznaczeniem pod drogi publiczne klasy L (lokalne) 

wraz z urządzeniami towarzyszącymi.  

2. Dla terenów określonych w § 29. ust. 1. ustala się:  

1) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury;  

2) możliwość realizacji ciągów pieszych;  

3) możliwość lokalizacji pomników poza pasem drogowym;  

4) możliwość lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KDL 01, KDL 02, KDL 04: możliwość realizacji 

zatok autobusowych.  

4. Dla terenów określonych w § 29. ust. 1. ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu:  

1) szerokość drogi w liniach rozgraniczających dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:  

KDL 01, KDL 02, KDL 04 – 12 m;  

2) szerokość drogi w liniach rozgraniczających dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:  

KDL 03, KDL 05 – 10 m. 

5. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 30. 1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDW 01, 

KDW 02, KDW 03, KDW 04, KDW 05, KDW 06, KDW 07, KDW 08, KDW 09, KDW 10, KDW 11, 

KDW 12, KDW 13, KDW 14, KDW 15, KDW 16, KDW 17, KDW 18 z podstawowym przeznaczeniem pod 

drogi wewnętrzne wraz z urządzeniami towarzyszącymi.  

2. Dla terenów określonych w § 30. ust. 1. ustala się:  

1) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury;  

2) możliwość realizacji ciągów pieszych;  

3) możliwość lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 
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3. Dla terenów określonych w § 30. ust. 1. ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 8 m,  

4. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 31. 1. Wyznacza się teren dróg publicznych, oznaczony na rysunku planu symbolem KDD 01 z podsta-

wowym przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy D (dojazdowa) wraz z urządzeniami towarzyszącymi.  

2. Dla terenu określonego w § 31. ust. 1. ustala się:  

1) możliwość lokalizacji obiektów małej architektury;  

2) możliwość realizacji ciągów pieszych;  

3) możliwość lokalizacji sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

3. Dla terenu określonego w § 31. ust. 1. ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 8 m,  

4. Dopuszcza się przewężenie drogi do szerokości nie mniejszej niż 5,0 m w sąsiedztwie zabudowy na  

wysokości działki nr ewidencyjny 53 i 11/1.  

5. Pozostałe zasady jak w § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13. 

§ 32. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 tekst 

jednolity z późniejszymi zmianami).  

1. Ustala się, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MNe, MNz, MN/UTL, US/UTL, 

ZPu stawkę procentową: 10%.  

2. Ustala się, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN/U, U, U/MN stawkę procentową: 

20%.  

3. Ustala się, dla pozostałych terenów: 0 %.  

Rozdział 3. 

PRZEPISY KOŃCOWE.  

§ 33. W granicach obszaru objętego planem traci moc Uchwała Nr 430/LI/98 Rady Miejskiej w Radzyminie 

z dnia 19 czerwca 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Radzymin.  

§ 34. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.  

§ 35. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na stronie 

internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Radzyminie  

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego. 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

mgr inż. Marek Brodziak 
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